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På årsmötet förrättades val och den
klubbstyrelsen för 1996 ser ut enligt följande:

nya

Ordförande Bjarne Rasmussen

Metall

Vice Ordf

Johnny Berg

Metall

Kassör

Franz Maretta

UH Stainless

Ledamot

Matti Kurrikka

Sliphallen

Ledamot

Gunilla Sundholm

LP

Ledamot

Ejlif Jensen

Metall

Ledamot

Göran Ahl

Betlinjen

Suppleant

Mauri Sukuvaara

Stålverket

Suppleant

Bengt Göran Ennerstad Terminalen

Den nedgång som nu märks inom stålindustrin är inte
bara något som berör oss i Degerfors, det är samma
tendens både i Sverige och Europa.
BAKGRUND
Den bild vi har inom Metall är att de kunderna
som använder stål försöker nu att få ned sina lager och
inte beställa något nytt, Historiskt sett är det samma
trend som tidigare vid ingången av lågkonjukturer.
BEDÖMNING
Vi tror att denna lageravecklingsfas kommer att vara
avslutat till sommaren för att stabiliseras till en volym
nivå som ligger på ca 75 - 80 % av 95 års tillverkning.
FRAMTIDEN
När det sker lagerreduceringar hos kunderna så
minskar priserna och företagen ser alltid över alla sina
produktionsanläggningar och där det inte är lönsamt så
omstrukturerar man eller lägger ned.
DEGERFORS
Inom Stainless så kommer produktionen
under 1996 att köras på 3-skift och i Grovplåt på 4 skift

Vi räknar med att förhandlingarna inom Metall
området kommer att vara klara om ca 2 -3 veckor.
De 2 huvudfrågor som måste bli klara är:

Företaget har ingen avsikt i dagsläget att lägga några
nya varsel för denna skiftnedgång.



Vi har inom Metall uppvaktat Trygghetsfonden samt
Landshövdingen om att få ekonomisk hjälp till att ha
kvar ett extra skiftlag både inom Stainless och Grovplåt





På underhålls sidan är det vilka som kommer
att anställas inom ABB och då först vet vi vilka
personer som det kommer att vara inom det
egna underhållet inom Avesta Sheffield.
De som inte kommer inom ABB eller eget
underhåll kommer då att inräknas i produktion
organisationen.
Utskolning ur företag där arbetsförmedlingen
nu är inne i slutdiskussionerna med intervjuer
förde som kan tänka sig att studera istället för
att arbeta inom Avesta Sheffield.

När dessa ovanstående delar är klara så kan man
slutföra övertalighets förhandlingarna och forma de
nya skiftlagen.

Glöm Ej Metalls Fiske
tävling på Möckeln 9 Mars
Se separat information

Orsakerna till att vi har uppvaktat dessa är bl.a

 Se till att all personal får chansen att öka sin
kompetens så att man står starkare i framtiden

 Se till att arbetslöshetssituationen i Degerfors
underlättas genom att man bereder människor
arbete istället för arbetslöshet just nu.

 Se till att en beredskap finns om det sker
omstruktureringar inom våra områden i
Europa enligt ovan (snabbt kunna gå upp i skift)
Den bild vi har visat Landshövdingen för att få pengar
är :
- Varsel i höstas på

189 st

- visstidsanställda som vi har

62 st

- pågående skiftnedgångar

50 st

Blir summa arbetslöshet

301 st

